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Trafiksäkerhet på nya 
cykelöverfarter



Bakgrund
• Ny reglering av cykelöverfart och cykelpassage 

• Tidigare liknande förändringar har visat minskad 
trafiksäkerhet ex. övergångsställe

• Lagen kräver ”säkrad hastighet”



Frågeställning
Kan förändrat regelverk:

• leda till en ökad känsla av företräde hos cyklande som i sin tur gör att 
man inte är tillräckligt försiktig i interaktioner med motorfordonsförare?

• öka olycksrisken för cyklister då cykelpassager byggs om till 
cykelöverfarter?



Studerade platser
Tre platser med olika korsningstyper, planerade att byggas om till 
cykelöverfarter:

• Korsande cykelstråk - Ystadvägen 

• Cirkulationsplats - Lorensborgsvägen

• Obefintlig passage – Stadiongatan

Ystadvägen 



ÅTTA 
FAKULTETER

Och mer än 30 världsledande forskningsområden

Ystadvägen





Metod
Före- och efterstudier

• Väjningsstudier

• Hastighetsmätning

• Konflikt- och beteendestudier

• Flödesräkning



Allt	filmat	
material

Passerande	
cyklar

Riskfyllda	
situationer

Allvarliga	
konflikter

Metod – Konflikt- och beteendestudier

Filmning 2 veckor före och efter
Utsortering av Riskfyllda situationer och sedan Allvarliga konflikter

Analys av Riskfyllda situationer:

• Kräver företräde
• Körfält

• Svängande cyklist

• Riktning
• Andra beteenden och beskrivning

• …



Resultat
• Hög väjningsandel både före och efter (kring 75% Mf väjer)

• Hastigheterna har ökat (!) (85-percentil från 24 till 27 km/h) 

• Hastigheten på överfarten är hög (29% över 30 km/h)

• Liknande storlek på flöden

• Skillnader i beteende



Konflikt- och beteendestudier
Samtliga riskfyllda situationer:

• Före 18 st

• Efter 33 st

Antal allvarliga konflikter:

• Före 7 st

• Efter 15 st
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konflikter
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Trafiksäkerhet
Vi vet sen tidigare:

• Hög väjningsandel ger färre konflikter (Svensson & Pauna-Gren, 2015)

• Hastigheter direkt kopplat till säkerhet (Kröyer, 2015 m.fl.)

• Tydligare reglering kan öka olycksrisk (Thulin, 2007) 
(zebralagen)



Trafiksäkerhet
Indikationer från studier:

• Förändring av beteende – Fler Riskfyllda situationer i första interaktioner

• Tendens till att cyklister tar sig företräde

• Hög hastighet på överfarten

• Ökade hastigheter på biltrafiken

• Svängande cyklister (i riskfyllda situationer) – Ser skylten, har ökat från ingen till flera



Slutsatser
• Förändring i beteende har skett

• Trafiksäkerheten har minskat

• Hastigheten är inte säkrad



Tack för uppmärksamheten!


